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Sammanfattning 

Ambulansarbetet är ibland stressigt och som ambulanspersonal hanteras bland annat 

traumapatienter. Det kan upplevas svårt att finna tid till omvårdnaden kring patienten. 

En del av omvårdnaden är att informera patienten vad som händer för att de ska uppleva 

en delaktighet och trygghet i vården. I traumasituationer är det svårt att avgöra hur 

detaljerad informationen ska vara och hur mottaglig patienten är för information, även 

patientens medvetandegrad är avgörande. Syftet med studien var att beskriva vad 

ambulanssjuksköterskor anser om information och vilken information som gavs till 

traumapatienter. Metoden som valdes var kvalitativa intervjuer och dataanalysen 

gjordes med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att det är viktigt att 

genom information om de åtgärder som utförs och kommande vård främja att patienten 

känner sig lugn och trygg. En välinformerad patient upplevs mer trygg och 

samarbetsvillig enligt informanterna. Svårigheten är den tidsbrist som råder i akuta 

situationer då mycket fysiska åtgärder ska göras på kort tid. Det framkommer ändå att 

information är viktigt för att minska patientens vårdlidande.  
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INLEDNING 

Ambulanssjukvården har utvecklats tekniskt de senaste åren med flera sätt att mäta 

fysiologiska värden på. Detta gör att patientens kropp sätts i fokus och det är lätt att 

fokusera på värden och glömma bort människan bakom. Ambulansarbetet är ibland 

stressigt och ambulanspersonal möter olika patientkategorier, däribland 

traumapatienter. Traumapatienter är en grupp som är extra intressanta då patienten ofta 

får en plötslig kontakt med sjukvården. Det kan upplevas svårt att finna tid till 

omvårdnaden kring patienten då mycket, förutom information, ska hinnas med i det 

korta mötet. Då vårdaren ofta sitter själv med patienten så är det därför svårt att ta 

lärdom av varandra om hur kollegor hanterar detta problem. 

Av flera moment som ingår i ett traumaomhändertagande är vi intresserade av hur 

ambulanssjuksköterskan hanterar informationsgivningen. Med traumapatient avses en 

person som råkat ut för en plötslig och oväntad skada, vilket leder till en snabb och 

oplanerad kontakt med sjukvård. Trauma definieras som ”en skada på 

människokroppen uppkommen genom olycksfall eller annat yttre våld” 

(Nationalencyklopedin). Studien kommer att fokusera på vad ambulanssjuksköterskor 

anser om den information som ges inom ambulanssjukvården till traumapatienter. I 

arbetet benämns ambulanssjukvården och prehospital akutsjukvård som synonymer. 

 

BAKGRUND 

Enligt Hälso och Sjukvårdslagen skall vård genomföras och utformas i samförstånd 

med patienten. Informationen som sjuksköterskan ger skall vara individuellt anpassad, 

förklara behandlingar samt metoder för undersökningar (Hälso och Sjukvårdslagen SFS 

1982:763). En del av omvårdnadsarbetet är att informera patienten om vad som händer 

för att de ska uppleva en delaktighet och trygghet i vården (Kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska, 2005). 

Traumasituationen 

Ambulanssjuksköterskans arbetsfält är väldigt varierat där traumaomhändertagande är 

en del. Informationen på väg ut till platsen är ofta knapphändig och tiden för att 

förbereda sig och ta ställning till åtgärder som ska utföras blir kort. Varje vårdtillfälle i 

den prehospitala vården är nytt och ofta oordnat. Därför måste vårdarna ta kontroll och 

strukturera upp det som är rörigt för att skapa ett vårdrum och kunna göra bedömningar. 
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Vårdandets villkor i en traumasituation, som i all ambulanssjukvård, innebär att göra 

bedömningar, prioriteringar och anpassa sig till att situationen förändras, även under 

pågående uppdrag. När ambulanspersonal vårdar patienter med potentiellt livshotande 

skador låter de ofta det medicinska perspektivet styra, dvs bedömningen är starkt 

biologiskt inriktad för att fokusera en organsvikt. Vårdaren agerar snabbt och jobbar 

koncentrerat. Kontroller och åtgärder tycks utföras efter standardiserade mönster. 

Patientens tillstånd avgör hur snabb transporten in till akutmottagningen måste ske och 

påverkar därmed vilken tid som finns för information. Mindre fokus läggs ofta på att 

vårda patientens oro och ångest. Trauma inträffar ofta ute i det offentliga och vårdaren 

måste arbeta i en publik miljö. I samma skede kan vårdarna uppfatta sig som ensamma 

och utsatta när beslut ska fattas om behandling, exempelvis om patienten är medvetslös 

eller ej vill samarbeta. Ambulansbesättningen är oftast hänvisad till att lösa vårdarbetet 

som ett team. Samspelet med kollegan är viktigt där följsamhet och samspel gör att 

patienten hamnar i fokus (Wireklint Sundström 2005). 

I en traumasituation arbetar ambulanssjuksköterskan ofta utefter PHTLS (Prehospital 

Trauma Life Support). I PHTLS ingår ABCDE, som står för Airway, Breathing, 

Cirkulation, Disability och Exposure. PHTLS är en systematisk strategi för att 

undersöka traumapatienter prehospitalt. Syftet är att snabbt och korrekt bedöma 

patientens fysiska status, avgöra om patienten är kritiskt skadad och prioritera hur 

snabbt patienten ska transporteras till sjukhus (Wölfl,  Bouillon, Lackner, Wentzensen, 

Gliwitzky, Groß, Brokmann & Hauer 2008). Forskning visar att ambulanspersonal blir 

påverkad av den utsatta miljö som råder prehospitalt då många utomstående granskar 

arbetet, snabba beslut måste tas och samarbete ska ske med olika parter såsom 

räddningstjänst och polis. Detta försvårar beslutstagandet i en komplex situation 

(Gunnarsson & Warren Stomberg 2009).  

Information 

Forskning av Suhonen, Nenonen, Laukka och Välimäki (2005) påpekar att vårdaren bör 

undvika medicinska fackuttryck i samtal med patient då de får svårt att förstå given 

information. Enligt Kristoffersen (2002) har information och undervisning två 

huvudmål: hjälpa patienten att klara sin situation på bästa sätt både psykiskt och fysiskt 

samt att skapa trygghet. Patienten kan få en realistisk syn på sin situation genom riktig 

information.  

Följande moment bör ingå i informationen; 
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* Vad som hänt eller kommer att hända. 

* Hur det som kommer att ske kommer att utspela sig, exempelvis om det kommer att 

medföra smärtor för patienten eller någon fara. Det är även viktigt att vara uppmärksam 

så patienten inte skräms. Ovarsam information kan göra patienten otrygg. 

* Motivera varför en undersökning bör genomföras.  

* Hur patienten själv kan bidra till vårdens utförande.  

* Försöka skapa en bild för patienten hur denna kommer att uppleva den kommande 

vården.  

Det är situationen som avgör hur detaljerad informationen kan vara och beroende på hur 

förberedd patienten är och dennes medvetandegrad. Befinner sig personen i psykisk kris 

är förmågan att uppfatta information nedsatt, vilket gör att informationen ofta behöver 

upprepas. Då vårdaren inte vet hur en medvetslös patient uppfattar vårdsituationen bör 

de enligt Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg (2003) uppträda 

likvärdigt oavsett om patienten är medvetslös eller ej. En studie av Poljak, Tveith och 

Ragneskog (2006) visar dock att 46% av ambulanspersonalen anser att patienter ofta är 

för dåliga för att kunna tillgodogöra sig information. Detta till trots ger 97% 

information till patienterna innan de startar behandling.  

Kommunikation 

Ambulanssjukvården präglas av det korta möte som sker mellan vårdare och patient. 

Det är viktigt att vårdaren har förmåga att skapa en förtroendeingivande relation, detta 

för att kunna kommunicera både verbalt och icke verbalt med sin patient. Både det 

medicinska och vårdvetenskapliga området är viktigt att ha kunskap om inom den 

prehospitala akutsjukvården. Det är viktigt att kunna bedöma vilken omvårdnadsåtgärd 

som ska prioriteras, bland annat genom att observera patientens kroppsspråk. Den 

erfarne vårdaren ser ofta inte någon konflikt mellan de vårdvetenskapliga handlingarna 

och den medicinska kunskapen vilket skapar trygghet för patienten. I prehospital vård 

försöker vårdaren inledningsvis först att kommunicera verbalt, men även kroppsspråket 

är en viktig informationskälla. En annan viktig faktor är att uppträda lugnt, skapa 

förtroende, kontakt och att lyssna på patienten genom att förmedla att du tror på vad 

patienten berättar (Dahlberg et al. 2003).  

 

Sjuksköterskor som vårdar traumapatienter anser att de kommunicerar med patienten 

både verbalt och icke verbalt, medan observationer visat att så inte är fallet. De har 
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därmed inte lyckats bedriva den holistiska och psykosociala vård som de trodde att de 

gav. Att ha ett patientnära vårdsätt underlättar kommunikationen. Sättet att 

kommunicera skiljer sig mellan sjuksköterskor och läkare. Sjuksköterskan informerar 

patienten och väntar in klartecken att fortsätta medan läkare ofta informerar samtidigt 

som behandlingen påbörjas. Kommunikationen blir ofta mer formell när det gäller 

medicinsk information. Flertalet patienter upplevde en tillfredställelse i informationen 

från teamet som helhet (Wiman, Wikblad & Idvall, 2007). 

Trygghet 

I all sjukvård är omhändertagandet en viktig komponent, både kropp och själ blir mer 

sårbar i samband med en kroppsskada. Ovisshet, osäkerhet och rädsla förstärker den 

rent fysiska smärtan och ökar antalet stresshormoner i kroppen. Detta ger en ökad risk 

för komplikationer och är viktigt att beakta i det akuta omhändertagandet. Patienten 

förlorar sin autonomi och delvis sin identitet. För att undvika detta bör 

behandlingsarbetet ske i samråd med patienten. En trygg och lugn patient tillfrisknar 

fortare (Lennquist, 2007). Dahlberg et al. (2003) skriver att bristande autonomi och 

otillräcklig information leder till otrygghet och skapar ett vårdlidande för patienten. 

Även informationen till anhöriga är viktig för att de ska kunna fungera som stöd till sina 

anhöriga (Van Horn & Kautz, 2007; Lurén & Stake, 2008).  

I intervjuer med patienter som vårdats i ambulans framkom att information om 

undersökningar, åtgärder och uppskattad transporttid in till sjukhus kändes viktig. Även 

information om vad som kommer att hända på sjukhuset och om deras tillstånd är 

allvarligt var efterfrågad. Det uppskattades att informationen gavs på ett lugnt sätt och 

ambulanspersonalen förklarade tydligt vad som skulle hända då det ingav trygghet 

(Lurén et al, 2008). Dahlberg et al. (2003) poängterar vikten av att förbereda patienten 

på nästkommande länk i vården för att få ett bra avslut på det korta mötet som sker 

mellan patient och vårdare. Reddy, Paul, Abraham, McNesse, DeFlitch och Yen (2009) 

påtalar att informationsöverföringen mellan ambulansen och akutmottagningen måste  

fungera tillfredställande så att inte viktiga bitar faller bort. Samarbetet sker ofta mellan 

olika individer och kunskapen om varandras roller och ansvar är liten, det gör att 

personalen inte talar samma språk vilket kan skapa en osäkerhet hos vårdaren som kan 

leda till en otrygghetskänsla hos patienten.  
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Vårdandet 

Enligt Elmqvist, Fridlund och Ekeberg (2008) är det i en traumasituation inte bara det 

oväntade mötet med ambulanspersonalen som patienten handskas med, det är även sin 

egen rädsla för att dö. Smärtupplevelser från skador underordnas kampen att överleva. 

När ambulansen anländer upplever patienten en känsla av att vara omhändertagen och 

smärtor blir märkbara för patienten. Detta måste ambulanspersonal vara medveten om i 

det initiala omhändertagandet. Patienten känner sig sårbar och lägger gärna beslut i 

andras händer. Livräddning innebär både att säkerställa vitala funktioner likväl som en 

själslig bekräftelse genom att vara nära och beröra, vilket är viktigt när patienten är 

förvirrad och har förlorat fotfästet. Att tala lugnt med patienten och tilltala dem med 

namn underlättar deras vilja att kämpa för livet. När patienten upplever att vårdaren tar 

ansvar och guidar dem genom den traumatiska upplevelsen och de medicinska 

åtgärderna upplever de åter kontroll över sitt liv.  

 

Patienter som har minnesluckor efter olyckan upplever ofta ett behov av att träffa 

ambulanspersonalen efteråt. Deras kropp bär spår av skador och för att få en helhetsbild 

vill de veta hur de såg ut, vad som hände, om de var vakna etc. Ambulanspersonalens 

berättelser är viktiga genom att patienten får en känsla av sammanhang (Elmqvist et al, 

2008). 

Jenkinson, Hayman och Bleetman (2009) framhäver att även ambulanspersonalen har 

ett behov av att få veta hur det gick för patienten, dels i inlärningssyfte men även för 

vårdarens psykiska välbefinnande. Enligt Elmqvist et al. (2008) känner både 

ambulanspersonal och patient att ingen annan än de som var med i situationen kan få en 

djupare förståelse av hur det kändes. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Det saknas forskning om vad ambulanssjuksköterskor anser om information och om 

den ges då patienter drabbats av trauma. När ambulanssjuksköterskan anländer till en 

person som utsatts för ett trauma kan händelseutvecklingen variera stort från fall till 

fall. Vissa patienter är allvarligt skadade, andra patienter är ”bara” chockade. Prioriterar 

ambulanssjuksköterskor att ge information till patienter som utsatts för trauma? Anses 

det vara viktigt? Finns det fördelar med att ge information? Finns det tid? Är de fysiska 

åtgärderna viktigare? Dessa frågor ledde genom diskussion fram till nya öppna frågor 
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att ställa till informanterna. Traumapatienterna som studien syftar på är utsatta för en 

skada på människokroppen uppkommen genom olycksfall eller annat yttre våld. 

Ambulansarbetet är i mångt och mycket ett ensamarbete, därav har inte kollegor så stor 

insyn i hur andra arbetar i ambulansen. Ambulanssjuksköterskor lär därav inte av 

varandra på samma sätt som det finns möjlighet till på exempelvis en vårdavdelning. Vi 

gör denna studie för att bidra med kunskap om hur ambulanssjuksköterskor arbetar med 

information. 

 

SYFTE 

Syftet med denna magisteruppsats är att a) beskriva vad ambulanssjuksköterskor anser 

om information till en traumapatient och b) vilken information som ges.  

 

METOD 

Studien genomförs genom öppna intervjuer med kvalitativ ansats.  Enligt Kvale (1997) 

efterfrågas informantens nyanserade och unika beskrivningar av sin upplevelse. 

Författarna ska försöka fånga in så omfattande och objektiva beskrivningar som möjligt, 

detta genom att vara öppen och lyhörd under intervjun. Vidare valdes att använda 

halvstrukturerade intervjuer för att vara säkra på att valda ämnen täcktes in. Frågorna 

som ställdes var av öppen karaktär för att få informanten att berätta fritt.  

Urval 

Kraven för urval var ambulanssjuksköterskor med vidareutbildning inom 

ambulanssjukvård och som varit yrkesverksamma i minst tre år. Informanterna valdes 

fritt ut av författarna efter skriftligt godkännande av verksamhetscheferna i två 

verksamhetsområden i västra Sverige, samtliga informanter hittades i dessa områden. 

Ambitionen var att få en bred ålders- och könsfördelning samt verksamma år i yrket. 

Författarna har ingen tidigare relation med de utvalda informanterna.  

Genom att välja informanter med olika erfarenheter ökar chanserna att belysa syftet ur 

olika aspekter. Vår strävan var att få en bredd av informanter med tanke på ålder, 

yrkesverksamma år (inom ambulansen) samt kön. Åldersspannet blev 31-58 år, 

yrkesverksamma år från 3-13 år samt två kvinnor och fyra män.  
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Datainsamling 

Två stycken provintervjuer genomfördes för att validera kvalitén på intervjufrågorna. 

Efter dessa ändrades ordningsföljden på frågorna, dock ej innehållet i frågorna. Därav 

kunde provintervjuerna ingå i resultatet. Sex stycken intervjuer genomfördes. Någon 

vecka efter genomförd intervju valde en informant att avsäga sitt deltagande. En ny 

intervju genomfördes för att ingå i studien. Totalt genomfördes sju intervjuer och sex 

stycken ingår i resultatet. 

Intervjuerna genomfördes på respektive informants ambulansstation i ett avskilt rum för 

att undvika störande moment. Intervjuerna utfördes med en författare närvarande, och 

bandspelare användes, för att sedan skrivas ut av författaren själv. Innan 

intervjuperioden startades diskuterade författarna tillvägagångssätt under intervjun för att 

intervjumetoden skulle bli så lik som möjligt trots att intervjuerna genomfördes 

individuellt. Intervjun inleddes med frågan ”Kan du berätta om en situation där du 

informerat en traumapatient?”. Under intervjuerna försökte författarna att ställa 

utvecklande följdfrågor utefter vad som framkom under intervjun, detta för att få fram 

informanternas tankar och åsikter. Även om författarna kunde förstå vad informanten 

syftade på ställdes följdfrågor för att få fram informantens mening och undvika feltolkning. 

De inspelade intervjuerna tillsammans med utskriften skiftades mellan författarna för att 

känslan under intervjuerna skulle förmedlas även till den författaren som ej var 

närvarande under intervjun. En annan anledning att skifta intervjuerna mellan 

författarna var för att kontrollera utskriften gentemot det inspelade materialet. 

Bearbetning av data 

Granskär och Höglund-Nielsen (2008) beskriver kvalitativ innehållsanalys vilken tolkar 

berättelser och upplevelser framförallt inom vårdvetenskapen, därav valdes att 

analysera intervjuerna enligt denna metod. Både en induktiv och deduktiv ansats är 

möjlig att använda för att analysera materialet. Induktiv ansats innebär till skillnad från 

den deduktiva att en förutsättningslös analys av texter görs. Vi har därför valt att 

analysera enligt en induktiv ansats. I materialet söks efter skillnader och likheter som så 

småningom kommer att uttryckas i kategorier. I analysen är det viktigt att se till 

helheten och reflektera kring hur informanternas tidigare erfarenheter och 

levnadsförhållanden påverkar deras utsagor. Detta för att kunna värdera studiens 

trovärdighet. Enligt Nyström och Dahlberg (2001) kan författarnas förförståelse 

troligtvis aldrig helt åsidosättas. Författarna har därför diskuterat mycket kring hur vår 
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förförståelse troligen kan komma att påverka studien. Då två författare har genomfört 

studien tillsammans är det viktigt att inte bara uppmärksamma sin egna förförståelse 

utan även kollegans, detta för att försöka få ett så vetenskapligt förhållningssätt som 

möjligt genom hela studien. Eftersom författarna är yrkesverksamma är det en utopi att 

tro att förförståelsen helt kan bortses ifrån, möjligheten till objektivitet kan dock ökas 

genom en medvetenhet om densamma. I vår förförståelse trodde vi att 

ambulanspersonal såg positivt på information och ansåg det vara viktigt, men att det är 

en lätt sak att prioritera bort då det finns mycket annat att prioritera i vårdandet. 

Nyström et al. (2001) menar att det är viktigt att reflektera och vara medveten om 

förförståelsen under arbetets gång. 

 

Ur materialet plockades meningsbärande enheter ut som svarade mot syftet. Dessa 

kondenserades sedan utan att budskapet förändrades. De kondenserade meningarna 

kodades för att plocka fram det specifika ur varje meningsbärande enhet (Granskär et al. 

2008) Flera koder handlade om samma ämne och bildade därigenom underkategorier. 

Efter att underkategorierna analyserades och diskuterades av författarna framkom fyra 

huvudkategorier. Dessa fyra huvudkategorier utgör huvudrubriker i resultatet. För att 

förtydliga metodens tillvägagångssätt har författarna valt att visa analysstegen till en av 

huvudkategorierna (se bilaga 1). 

Etiska aspekter 

Informanterna i ett forskningsprojekt ska alltid vara frivilliga. De ska informeras om 

syfte och metod för studien men även om deltagandet kan påverka informanten i någon 

positiv eller negativ riktning. Informanten ska när som helst under studiens gång kunna 

dra sig ur utan att ange anledning, vilket ska informeras om både skriftligen och 

muntligen. Författarna bör skydda informanternas integritet och anonymitet (The World 

Medical Association; Helsingforsdeklarationen 2008).  

Studien inleddes med att inhämta samtycke från verksamhetscheferna i de två 

verksamhetsområdena. Informanterna fick ett informationsbrev att läsa i lugn och ro i 

förväg och frågan ställdes sedan om de ville deltaga i studien. En muntlig genomgång 

precis före intervjun gjordes för att fånga eventuella frågor. Informanterna informerades 

både skriftligen (se bilaga 2) och muntligen före intervjun om att de när som helst utan 

given anledning kunde avbryta och dra sig ur studien. Författarna såg inte någon risk 

för att informanterna skulle lida några negativa effekter av deltagandet i studien. En 
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positiv effekt informanterna kan uppleva är att de får tänka till och analysera hur de 

arbetar med information kring traumapatienter och på så vis utvecklas i sitt arbetssätt. 

Datamaterialet behandlades konfidentiellt, endast författarna och handledaren har haft 

tillgång till grundmaterialet. Materialet kommer att förstöras när studien är presenterad. 

 

RESULTAT 

Under analysfasen framträdde fyra huvudkategorier. Dessa huvudkategorier utgör en 

högre analysnivå och abstraherar analysens underkategorier. Huvudkategorierna är 

följande: Information som vårdande handling, Det fysiska omhändertagandet i relation 

till information, Svårigheter för vårdaren med att ge information och Informationens 

betydelse. 

Information som vårdande handling 

Informanterna ansåg att vården av en traumapatient var komplex då den innebar en 

balansgång mellan omvårdnaden och den medicinska vården. Detta ansågs som en 

utmaning som vårdare inom ambulanssjukvård hanterar dagligen. För att lyckas med att 

skapa en helhet i omvårdnaden ansåg informanterna att det var viktigt att skapa en 

känsla av trygghet för patienten. Detta gjordes genom att patienten genom information 

om tänkbart scenario förbereddes inför ankomsten till akutmottagningen och genom att 

ett förtroende skapades mellan patient och vårdare.  

Att skapa trygghet för patienten 

Informanterna påtalade att traumapatienten ofta är tidigare frisk, inte har någon 

erfarenhet av sjukvård och plötsligt hamnat i en oväntad situation. Detta innebär en ny 

och otrygg miljö för patienten. Informanterna försökte genom information att inge lugn 

och trygghet till patienterna och förmedla en känsla av att de var omhändertagna. 

Vidare upplevdes det att en välinformerad patient blev lugnare när de kände sig 

professionellt omhändertagna och därmed upplevdes det att tryggheten ökade för 

patienten. Med ökad trygghet förenklades samarbetet med patienten, ett gott samarbete 

gav förutsättningar för en bättre vård då det gav en lugnare patient ansåg informanterna. 

 

”Så därför tycker jag det är viktigt att man talar om att nu har 

hjälpen kommit, och nu ska vi hjälpa dig” 
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Att förbereda inför ankomst till akutmottagning 

För att minska stresspåslaget och öka patientens förståelse för rutinerna kring akut 

omhändertagande vid ankomsten till sjukhus så berättade informanterna om hur arbetet 

på akutrummet går till. Detta för att patienten ska vara förberedd och inte bli chockad 

över det stora antalet personal som möter upp på akutmottagningen. Ofta ställs samma 

frågor som redan ställts i ambulansen och genomförda undersökningar görs om igen. 

Informanterna beskrev att de tror att patienten kan känna sig blottad och utlämnad då 

flera undersökningar och åtgärder sker parallellt. Ett tänkbart scenario ”målades upp” 

för patienten, dels om mötet på akutmottagningen, dels om fortsatta undersökningar och 

kontroller. Även detta upplevdes ge en ökad trygghetskänsla. Informanterna fick en 

känsla av att det uppskattades av patienterna för att om möjligt få en liten kontroll över 

vad som kom att hända.  

 

”När man kommer in i ambulansen, då fortsätter man att informera patienten 

att nu när vi kommer in till sjukhus så får du inte bli förskräckt för det kommer 

att stå väldigt många människor och ta emot dig” 

Behovet av att skapa förtroende 

Det ansågs att det var viktigt att skapa ett förtroende tidigt i vården då ambulansen ofta 

är första länken i vårdkedjan och resten av vårdtiden påverkas troligen mycket av detta 

möte. Upplevelsen av det prehospitala mötet kan spegla patientens förtroende för den 

kommande vården. Informanterna erfar att en positiv upplevelse ger patienten en positiv 

inställning till fortsatt vård. Likväl som att om den första kontakten blir dålig är det 

svårt att återskapa ett förtroende hos patienten. Informanterna upplevde att det kunde 

vara svårt att inge förtroende till patienten eftersom många delar ska få plats i det korta 

mötet och fokus ofta hamnade på de medicinska problemen och dess åtgärder. En enkel 

början som informanterna påtalade var att presentera sig med namn och yrkestitel. 

Genom kontinuerlig information och att vårdaren berättade vad som kommer att hända 

och varför valda åtgärder gjordes så anser informanterna att det skapades ett förtroende 

under vårdtiden.  

 

”Det svåra är att kunna inge förtroende, att man kan hjälpa…” 

 

”Och vi gör allting som står i vår makt för att du ska få det bättre” 
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Det fysiska omhändertagandet i relation till information 

När patienten hade utsatts för trauma visade sig de fysiska åtgärderna ha prioritet och 

informationen fokuserades då på vad vårdaren gjorde med patienten. Informanterna 

upplevde att många gånger föll informationsbiten helt bort. Det framkom dock att 

många vårdare var medvetna om att informationen under omhändertagandet ofta föll 

bort. Det ansågs även att patienten kunde bli tryggare om vårdaren fokuserade på det 

fysiska omhändertagandet och inte ägnade tid åt information. Informanterna trodde att 

patienterna i vissa situationer kan uppfatta att vårdaren verkligen fokuserar på deras 

fysiska skador och därmed ökar chansen för överlevnad, att detta ger en känsla av 

omhändertagande istället för att vårdaren samtalar. Informanterna uttryckte en 

frustration över att inte hinna informera och det fysiska omhändertagandet tog mycket 

plats som krävde stora insatser från de som vårdare.  

 

”Vi jobbar ju efter bestämda mallar därute och allt går väldigt fort, 

speciellt om det är kritiska patienter, och då kanske man inte lägger 

så mycket vikt vid att informera patienter” 

 

Flertalet informanter eftersträvade att prata med patienten under tiden de arbetade. De 

informerade om vilka kontroller de gjorde samt fysiska åtgärder som exempelvis pvk-

sättning. Denna information gavs ofta på rutin utan någon större eftertanke om vad som 

sades Informanterna tror då att patienten känner sig mindre utlämnad om de får en 

möjlighet till ökad kontroll över vad som händer med deras kropp.  

Svårigheter för vårdaren med att ge information 

Det är viktigt att känna av hur mottaglig patienten är för att ta emot information. 

Informanternas erfarenhet var att patienten oftast inte var mottaglig för omfattande 

information på grund av den uppkomna situationen. De uppfattade att rädsla och smärta 

var i fokus för patienten vilket ledde till svårigheter med att nå fram med information 

till patienten. Det ansågs att informationen därför bör vara kortfattad, enkel och ges 

efter att vårdaren har sållat ut, det för stunden, mest relevanta.  

 

”Det är jätteviktigt att man ger information, samtidigt måste man ju läsa av 

patienten om den är mottaglig för information och vilken information man kan ge, 

det är väl det som är den svåra utmaningen, att ibland kanske det är bättre 
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att avvakta lite med informationen, att patienten får information i ett annat skede” 

 

Var patienten medvetslös så fokuserade informanterna om möjligt ännu mer på det 

fysiska tillståndet då medvetslöshet är ett tecken på allvarlig skada. Den information 

som gavs handlade framförallt om de fysiska åtgärderna som praktiskt utfördes såsom 

pvk-sättning och ingen gav information om kommande vård på sjukhuset. 

Informanternas uppfattning var att det var svårt att avgöra om den medvetslösa 

patienten hör och uppfattar vad som sägs. De ansåg dock att vårdaren i sitt 

omhändertagande bör utgå från att patienten hör. 

 

”Ofta blir det ju så att när man ser att patienten är medvetslös då gör man ju 

det man ska och då berättar man ju inte för patienten” 

Informationens betydelse 

Det framkommer både fördelar och nackdelar med att informera traumapatienter, dock 

ansåg informanterna att information är viktigt och en naturlig del i vårdarbetet. 

Informanterna upplevde att yrkeserfarenheten hade en betydelse i hur trygga de var som 

vårdare i sin yrkesroll, vilket i sin tur gynnade patienten genom vårdarens bättre rutin 

på omhändertagande av traumapatienter. 

Fördelar med information för patienten 

Många informanter upplevde utifrån sin yrkeserfarenhet tydliga fördelar med en 

välinformerad patient såsom förbättrade vitalparametrar. En annan effekt informanterna 

upplevde var att patienten blev lugnare, tryggare och bättre förberedd inför ankomsten 

till akutmottagningen. Patienten upplevdes bli mer harmonisk och kräva mindre 

smärtstillande läkemedel.  

 

”I dom lägena där tid finns [för information], och förutsättningarna är 

 gynnsamma så tror jag att nästa instans,  

som är akuten, får en lugnare och mer harmonisk patient” 

Nackdelar med information för patienten 

Risken med att ge för mycket information var att fysiska åtgärder, såsom EKG, blev 

åsidosatta på grund av den begränsade tid som finns till förfogande under 

ambulanstransporten. Många patienter frågade om prognos för sina skador, 
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informanterna påtalade att det kan vara farligt att uttala sig om detta då informationen i 

ett senare skede kan ändras då mer fakta framkommit och det är svårt att veta exakt 

vilka skador som patienten har ådragit sig.  

 

”Det svåra är ju att inte ge för mycket information, 

det ges ju på bekostnad av någonting annat” 

 

Informanterna lyfte fram att i ambulanssjukvården träffar vårdaren färre patienter än om 

denna arbetar på sjukhuset och andelen traumapatienter är få, det tar därför tid att skapa 

rutin byggd på erfarenhet. Det kan göra att vårdarens vana på att informera i 

traumasituationer begränsas vilket kan göra det svårt att välja ut väsentlig information, 

vilket missgynnar patienten. 

 

”Men jag tror nog att eftersom man inte möter så många patienter och 

får lika bra vana på det som man hade när man jobba på sjukhus 

så finns det säkert informationsbitar som faller bort” 

Yrkeserfarenhetens betydelse 

Informanterna var överens om att de blir bättre på att informera med ökad 

yrkeserfarenhet. Dock ansågs detta vara personbundet relaterat till hur mycket vårdaren 

utvecklas och vilken erfarenhet som finns sedan tidigare. Att mer tid till information 

gavs grundade sig på att vårdarna fick rutin på att uföra de fysiska åtgärderna. 

Erfarenheten gjorde att vårdaren kunde identifiera de mest relevanta 

informationsbitarna som patienten behövde få. Genom yrkeserfarenhet blev vårdaren 

tryggare i sin yrkesroll vilket gjorde det lättare att prioritera och sortera vad som skulle 

göras i omhändertagandet.  

 

”Den kliniska blicken blir ju liksom… den utvecklas ju hela tiden, 

man behöver kanske inte strikt sitta och titta på alla parametrar 

utan man kan mer ägna sin tid åt patienten på ett mer 

omvårdnadsmässigt sätt än vad man gjort tidigare” 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva vad ambulanssjuksköterskor anser om information 

till en traumapatient och vilken information som ges. Författarna anser att valet av 

analysmetod kändes relevant och enkel att följa. Metoden stämde väl in genom att 

intervjuerna som skulle analyseras skulle ge en beskrivning av informanternas åsikter 

och arbetssätt, vilket kännetecknar en kvalitativ innehållsanalys.  

Inför intervjuerna kände författarna en farhåga att informanterna möjligen berättar om 

en idealbild av hur de vill arbeta och kanske inte lever upp till det i verkligheten. Vi 

upplever inte att farhågan blev påtaglig under intervjuerna utan informanternas 

berättelser kändes genuina och inte uppdiktade efter någon idealbild. Det kunde ha varit 

bättre att göra en observationsstudie där studiens syfte hade studerats. Med tanke på 

tiden vi hade till förfogande upplevdes det inte realistiskt att göra en observationsstudie 

då antalet traumafall per ambulans inte är så högt.  

 

Sex stycken intervjuer genomfördes. Ytterligare intervjuer hade varit önskvärt för att 

stärka studiens tillförlitlighet då ett större underlag ökar möjligheterna att täcka in olika 

aspekter ur syftet, när samtliga intervjuer var genomförda tydde dessa dock på en 

entydighet. Möjligtvis hade en större erfarenhet av att intervjua lett till mer nyanserade 

åsikter.  

 

Vi kan inte finna att det finns något speciellt etiskt dilemma som påverkat denna studie. 

Det är inget speciellt känsligt ämne som valts. Vår uppfattning under intervjuerna var 

inte heller att informanterna upplevde det som problematiskt att tala om. Det känns 

viktigt att riktlinjer enligt The World Medical Association; Helsingforsdeklarationen 

(2008) följdes för att skydda informanterna från att kunna identifieras och deras 

deltagande ska vara frivilligt och fattats genom ett genomtänkt beslut. Detta gör att 

studien känns trovärdig och har genomförts på ett etiskt korrekt sätt.  

 

Båda författarna är yrkesverksamma inom ambulanssjukvården i Sverige. Precis som 

Nyström et al (2001) skriver har vi en förförståelse om forskningsområdet vilken vi har 

försökt att vara extra uppmärksamma på för att inte låta den påverka resultatet vilket 

gjorts genom återkommande diskussioner under arbetets gång. Vi tror dock att vår 
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förförståelse gör att vi lättare kan förstå vad informanterna syftar på samt se en djupare 

mening då vi lättare kan tolka det outtalade. En risk är att författarna under intervjuerna 

inte lyckats att ställa följdfrågor som varit fria från vår förförståelse och att intervjuerna 

därför möjligen kunde blivit mer beskrivande och ett mer detaljerat underlag kunde 

framkommit.  

När intervjuerna genomlästes i sin helhet så växte en övergripande bild fram om hur 

information fungerar prehospitalt. Efter metodgenomgången skedde förfining av 

begrepp och underkategorier växte fram. Analysen utfördes efter kvalitativ 

innehållsanalys olika steg och gjordes gemensamt av författarna, det anser författarna 

ökar studiens tillförlitlighet och giltighet.  

Författarna upplever att intervjuerna med fördel kunde ha varit mer innehållsrika i sitt 

beskrivande av syftet. Detta gör att resultatet kan tyckas vara tunt men författarna ser att 

intervjuerna är uttömda på fakta relaterat till syftet. En ytterligare analysgenomgång 

skulle därav troligen inte göra resultatet mer innehållsrikt. Informanternas berättelser är 

i mångt och mycket samstämmiga vilket ändå gör resultatet tillförlitligt. Med tanke på 

studiens samstämmiga resultat anses resultatet överförbart på ambulanssjukvården i 

västra Sverige. Hur överförbar studien är ligger i läsarens ögon att bedöma. Författarna 

anser att det blivit en bra variation av informanter och att studiens urval därmed ger en 

god giltighet enligt Granheim och Lundman (2003) forskning. 

 

En tid efter genomförda intervjuer, innan analysprocessen var påbörjad, valde en av 

informanterna att avsäga sig sitt deltagande i studien. Då det tydligt framgick i 

informationsbrevet att deltagandet i studien var frivilligt och när som helst kunde 

avbrytas utan given anledning så utelämnades intervjun från resultatet. En tänkbar orsak 

till avsägandet kan vara att informanten inte kände sig tillfreds med den genomförda 

intervjun, att informanten upplever att budskapet som skulle förmedlas inte blev 

tillräckligt tydligt. En möjlig orsak till detta kan vara orutin i intervjuteknik från 

författarnas sida. En ny intervju genomfördes som inkluderades i resultatet. Författarna 

ser inte att detta har påverkat resultatet eftersom analysprocessen inte hade påbörjats. 

Hade analysprocessen påbörjats tror författarna att det kunde ha varit svårt att bortse 

från de åsikter som framkommit i den avsagda intervjun.  
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Resultatdiskussion 

Information som vårdande handling 

Det framkom tydligt i studien att en stor del av omvårdnaden innebar att skapa en 

trygghet för patienten. Genom att informera patienten skapades en trygghet på flera 

olika sätt, dels genom att skapa ett förtroende hos patienten och även genom att 

förbereda inför kommande moment. Både Lurén et al (2008) och Dahlberg et al. (2003) 

påpekar att trygghet skapas genom att informera och förbereda patienten. Flera 

informanter uppgav att en stor anledning att informera är för att skapa trygghet. Att 

skapa denna trygghet tror vi är viktig för att vårdaren ska känna sig nöjd med sin 

arbetsinsats. Vi har många en strävan efter att åstadkomma en god relation till våra 

patienter där de känner sig tillfreds. En upplevelse av att ha gjort allt som är möjligt för 

patienten. När informanterna berättade om anledningen till att de informerar patienten 

sa de att det är för att patienten ska uppleva trygghet. En viktig del för att skapa 

trygghet, som författarna genom sin erfarenhet anser är viktig är den fysiska kontakten. 

Kroppskontakt med patienten när vi exempelvis tar puls så de upplever att vi finns nära 

anser vi är viktigt. Beröring har en betydande roll i omvårdnaden och för människan, 

det hjälper även sjuksköterskor och patienter att skapa en god kontakt (O´Mahoney, 

2005). Många gånger är patienten fixerad och har ingen möjlighet att se runt omkring 

sig. Detta tror vi ger ett stort behov av att få berättat vad som händer runt omkring för 

att känna att vårdaren är nära och engagerad. En aspekt som Blomberg och Sahlberg-

Blom (2007) framhåller är att vårdaren måste balansera mellan närhet och att distansera 

sig till patienten. Valet mellan närhet och distans föll sig ofta spontant i varje 

vårdtillfälle. Studien visar på svårigheten att vara lagom nära en patient både fysiskt och 

psykiskt, hur vårdaren rör vid patienten och tillåter att patienten vidrör vårdaren. Det 

handlar om att distansera sig själv som vårdare för att orka med arbetet, samtidigt som 

medmänniskan känner med patientens situation. Om inte vårdaren och patienten är 

komfortabel i situationen kan det leda till stress och i slutändan till icke optimal vård. 

Vi är förvånade över att detta inte togs upp men vet inte anledningen till att 

informanterna inte nämnde detta område, om det inte anses viktig eller om det bara inte 

kom på tal under intervjuerna.  

 

PHTLS är ett koncept över hur traumapatienter omhändertas enligt ett standardiserat 

sätt.  Enligt Flatt (2008) skapar dessa typer av koncept bättre förutsättningar för det 
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prehospitala teamet att arbeta i det kaos som ofta råder vid traumasammanhang. Detta i 

sig kan vara en tillräcklig vinst för att använda konceptet i ambulanssjukvård men det är 

viktigt att komma ihåg att studien visat att patient överlevnaden inte ökar enligt Flatt 

(2008). Vi tycker denna artikel tillför en intressant aspekt till diskussionen inom 

ambulanssjukvården angående koncept som PHTLS där stort fokus läggs på fysiska 

åtgärder och strukureringar. Information faller här bort som en viktig del i 

traumaomhändertagandet. Enligt informanterna vi intervjuat så framkommer det att 

information är viktigt och bör i någon form ingå i omhändertagandet.  

 

Flertalet informanter tar upp vikten av att informera om hur det kommer att vara när 

patienten anländer till akutmottagningen.  Känslan vi fick under intervjuerna var att 

informanterna påtalade detta vid de flesta patientkontakterna. Vår egen erfarenhet 

bekräftar detta då vi många gånger sett oron i patientens ögon då de fått se all personal 

som befinner sig på akutrummet. Forskning av Reddy et al (2009) visar även att 

samarbetet med akutmottagningen är viktigt för att patienten ska få ett så bra 

omhändertagande som möjligt. Traumasituationer kan upplevas stressade, därför är det 

viktigt att skapa en gemensam grund redan i vardagen mellan ambulansen och 

akutmottagningen för att tala samma språk i traumasituationen. 

 

En av de viktigaste uppgifterna, anser vi, en ambulanssjuksköterska har är att rädda liv, 

smärtlindra samt skapa trygghet för patienten. För att skapa trygghet krävs ett 

förtroendeingivande omhändertagande och att patienten känner sig informerad och 

medveten vad som händer. Resultatet visar att informanterna upplever att en 

välinformerad patient är trygg och att det underlättar samarbetet med patienten. Detta 

anser vi är särskilt viktigt i en traumasituation då det kan vara viktigt för patientens 

prognos att de exempelvis ligger still. Omhändertagandet fungerar både snabbare och 

smidigare då patienten är medveten om vikten av samarbete och samspelet vårdare -

patient fungerar. 

Det fysiska omhändertagandet i relation till information 

Ett traumaomhändertagande präglas av snabba beslut och mycket fysiska åtgärder. Vi 

såg i intervjuerna att de fysiska åtgärderna tog en stor plats i omhändertagandet och att 

informationen därav blev lidande. Informanterna upplevde att informationen lätt föll 

bort när patienten hade utsatts för trauma. En bidragande orsak tror vi kan vara 
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stresspåslaget som vårdaren får när patienten har potentiellt livshotande skador. Enligt 

Scott (2007) är humor en viktig komponent för att bättre kunna hantera det stresspåslag 

som vårdarna kan få i en traumasituation. Forskning av Svensson och Fridlund (2008) 

visar att ambulanspersonal oroar sig för att hamna i situationer som de inte har kontroll 

över, bland annat i fråga om patienter med sviktande vitalparametrar. Där vårdaren 

känner att de inte räcker till omvårdnadsmässigt men även där vårdaren kan koppla 

situationen till en privat händelse. Med större erfarenhet minskar denna stressfaktor då 

vårdaren får en större kunskapsbank att känna igen situationen ur. Om vårdaren känner 

stöd i sin kollega så ökar även det chansen för att arbetet prehospitalt ska bli bra.  

 Vi tror att internutbildning som genomförs i ambulanssjukvården ofta inte behandlar 

begreppet information utan mer fokuserar på det fysiska omhändertagandet och 

prioriteringar.  

 

Informanter fick en känsla av att patienterna kände sig tryggare om vårdaren enbart 

fokuserade på det fysiska omhändertagandet, att patienten då kunde uppleva att tiden 

togs till vara på ett effektivt sätt. Författarna inser att de fysiska åtgärder har en stor och 

viktig del i traumasituationer men anser att information till patienten bör kunna ingå 

som en del i omvårdnaden. Det ligger säkert en sanning i att vårdaren måste avväga hur 

mycket information som ska ges, den svåra balansgången och konsten är att utläsa i 

vilken utsträckning patienten önskar information. Lennqvist (2007) skriver att 

information inte får försena avtranporten till akutmottagningen. Författarna tycker att 

utgångspunkten i omhändertagandet bör vara att patienten ska få information utan att ge 

avkall på tidsvinsten in till sjukhus.  

Svårigheter för vårdaren med att ge information 

Resultatet visar att flertalet informanter ansåg att mindre information gavs till 

medvetslösa. Bedömningen försvåras då patienten inte själv kan förmedla var det gör 

ont i kroppen eller hur de mår. Orsaken till traumat kan ibland också vara svårt att 

klargöra samt att vårdaren inte alltid vet patientens tidigare sjukdomshistoria. Därav är 

det svårt att avgöra vilken nivå informationen ska ligga på och vad patienten behöver få 

information om. Okunskapen om hur medveten patienten är bidrar troligen till att viss 

information ändå ges. Informanterna berättar att det är svårt att veta hur mycket 

patienten hör, trots att de är medvetslösa kan de höra och uppfatta. Det finns skäl att 

anta att en stor anledning till detta är vårdarens stresspåslag över att vårda en förmodat 
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svårt skadad patient. Schroeder-Sheker (2007) visar i sin forskning att patienter som är 

medvetslösa kan höra och uppfatta omgivningen runt omkring sig (Schroeder-Sheker 

2007). Därför bör medvetslösa informeras om exempelvis när pvk-sätts, när 

förflyttningar ska göras eller varför de är fastspända. Vi har en förståelse för att 

informationen kan bli bristfällig på andra områden då mycket engagemang kan behövas 

till de fysiska åtgärderna och praktiska omhändertagandet inför ankomsten till 

akutmottagningen.  

 

Ett problem kan även vara att patienten inte vill ta till sig informationen som ges. En 

försvarsmekanism är att slå ifrån sig saker som känns obehagliga vilket vi tror är vanligt 

och även viktigt. Cullberg (2003) menar att försvarsmekanismer är viktigt för den 

psykiska överlevanden. Vi tror att svårigheten att ta till sig information kan bero på 

rädsla inför det oväntade men även smärta tror vi kan göra att patienten inte klarar 

fokusera på något annat. Författarna anser att vårdaren bör i det senare fallet smärtstilla 

patienten adekvat innan viktig information ges. 

Informationens betydelse 

Författarna ser det som en stor fördel i ambulanssjukvård att tidigare ha arbetat på 

sjukhus, gärna inom akutverksamheten. Det gör att den kliniska blicken utvecklas under 

lugnare förhållanden där kollegor hjälper till att stötta, dvs förmåga att ”läsa av” hur en 

patient mår och bedöma vitalparametrar utan instrument. Ambulansen arbetar med 

många olika avdelningar på sjukhuset, inte bara akutmottagningen. Därav är det av 

nytta att känna till hur sjukhuset är organiserat. Detta blir till en fördel för patienten 

eftersom vårdaren kan informera om kommande händelser. Det är även önskvärt att 

sjukhuspersonal vet hur ambulansen är organiserad för att lättare kunna svara på frågor 

och underlätta samarbetet. En erfaren vårdare har lättare för att prioritera vilken 

information som ska ges. Detta framkommer i forskning gjord av Gunnarsson et al 

(2009), de säger att kvaliteten på beslut fattade i traumasituationer påverkas av hur 

erfaren sjuksköterskan är.  

Det finns skäl att anta att vårdaren med åren blir slentrianmässig i sitt yrkesutförande 

och inte ser varje patient som en unik individ. Författarna ser dock en fördel i 

ambulanssjukvården som är ett variationsrikt arbete där vi vårdar patienter med flera 

olika sjukdomstillstånd. Därför tror vi att det är lättare att upprätthålla en motivation för 

yrket under fler år. 



 23 

Resultatet visar att vårdarna gärna vill inge hopp till patienten genom att säga att ”detta 

kommer att gå bra”. Det är givetvis en stor risk att uttala detta då patienten lägger stor 

vikt vid dessa ord. En känsla är att vårdarna gärna vill svara på frågan om hur det 

kommer att gå men troligtvis ska de uttrycka sig i mer allmänna ordalag om 

framtidsutsikter då det är omöjligt att sia om hur skadorna utfaller. Forskning av Lohne 

och Severinsson (2006) visar att genom att patienten har ett hopp om en framtid och en 

livsgnista så går tillfriskningsprocessen snabbare. Vårdaren bör lyssna och ge 

emotionellt stöd, det är en balansgång mellan realism och patientens hopp. 

 

Vår erfarenhet visar att patienter inte alltid kommer ihåg vad som hänt på skadeplats 

och har svårt att skapa en bild över förloppet. Vi erfar att det hade gynnat både vårdaren 

och patienten att ha uppföljande samtal en tid efter traumat där patienten får möjlighet 

att ställa frågor. Informanter påtalar att det hade varit av vikt att träffas vid ett senare 

tillfälle för att då ge informationen. Detta hade gjort att vårdaren fått feedback på 

omhändertagandet och på så sätt kunnat utvecklas i sitt yrke. En studie av Jenkinson et 

al (2009) visar att ambulanspersonal upplever det positivt när feedback ges på utförda 

uppdrag. Elmqvist et al. (2008) forskning visar att även patienten har ett önskemål om 

att få träffa ambulanspersonal en tid efteråt för att få en helhetsbild av vad som hänt.  

 

SLUTSATS 

En slutsats vi kan göra av denna studie är att informanterna anser att information är 

viktigt att ge för att patienten ska kunna uppleva trygghet. Uppnås en trygg patient ökar 

möjligheterna att det prehospitala mötet utmynnar i god omvårdnad vilket leder till ett 

gott välbefinnande för både patient och vårdare.   

En klinisk implikation av denna studie vore att integrera informationsgivning i 

internutbildningen inom ambulanssjukvården. Det skulle troligen göra vårdaren 

tryggare i sin yrkesroll. Här öppnas även möjligheten att förmedla kunskap kollegor 

emellan för att medvetandegöra behovet av information till traumapatienter. Då 

PHTLS-kurserna används som arbetssätt bör informationsgivning ingå som en del i 

dessa för att de ska bli så heltäckande som möjligt. 

När det gäller vidare forskning finns ett behov av att intervjua patienter som varit med 

om ett traumaomhändertagande om hur de upplevt situationen och framförallt 

informationen samt även vad de anser om vikten av att få information. 
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Bilaga 1 

Huvud 

kategori 

Under 

kategorier 

Kod Kondenserade 

meningsenhet

er 

Exempel på 

meningsbärande 

enheter 
Information 

som 

vårdande 

handling 

Skapa trygghet 

för patienten. 

Informera i en 

otrygg miljö. 

Patienten är i en 

otrygg miljö. 

Därför informerar 

jag patienten. 

Det är ju en trygghet 

för patienten, patienten 

är ju i en lite otrygg 

miljö/…/så det är 

därför jag informerar 

patienten. 

  Hjälpen har 

kommit. 

Viktigt att tala om 

att hjälpen har 

kommit, nu ska vi 

hjälpa dig. 

Så därför tycker jag det 

är viktigt att man talar 

om att nu har hjälpen 

kommit och nu ska vi 

hjälpa dig. 

  Välinformerad 

patient är lugn. 

Välinformerad 

patient är lugn 

patient. 

Orolig och skärrad efter 

omständigheterna, och 

en välinformerad 

patient kanske är en 

lugn patient. 

 Förbereda inför 

ankomst till 

akutmottagning. 

Delaktighet. Känna sig 

delaktig. 

Ja, jag kan se en vinst 

om det ges i lagom 

mängd genom att 

patienten kan känna sig 

med, att den har mer 

kontroll över vad som 

hänt och vad som 

komma skall och man 

får lite lugnare patient. 

  Vad händer på 

sjukhuset. 

Informerar om 

vad som händer 

på sjukhuset 

Så jag informerar 

liksom vad som händer 

inne på huset, och vad 

som kommer hända när 

han kommer in på 

sjukhuset. 

  Förklara 

scenario. 

Gick igenom 

tänkbart scenario. 

Vi gick igenom ett 

tänkbart scenario, att 

han skulle hamna på 

röntgen och vad som 

hände när han kom in 

[sjukhuset]. 

 Skapa 

förtroende 

Presentera sig. Presenterar sig 

och var man 

kommer ifrån. 

För det första så 

presenterar man sig, 

talar om vad man heter 

och var man kommer 

ifrån. 

  Vi gör allt, du 

får det bättre. 

Vi gör allting för 

att du ska få det 

bättre. 

Och vi gör allting som 

står i vår makt för att 

du ska få det bättre. 
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  Bilaga 2 

 

 

Deltagande i intervjustudie 
 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot ambulanssjukvård, Högskolan i Borås. I utbildningen ingår ett 

examensarbete på avancerad nivå. I vår uppsats vill vi intervjua dig som 

ambulanssjuksköterska. Vårt syfte är att kartlägga hur ambulanssjuksköterskor ser på 

information till traumapatienter. 

 

Med traumapatient avser vi en patient som varit utsatta för stort trauma och där 

ambulansen förvarnar ankomsten till sjukhus. Stort trauma innebär per definition: 

* Förare/passagerare i fordon som har kolliderat i hög hastighet: 70km/tim med bilbälte 

och utlöst krockkudde, 50 km/tim utan bilbälte eller krockkudde. 

* Förare/passagerare i fordon som voltat, eller som kastats ut vid kollision. 

* Förare/passagerare på motorcykel som har kolliderat i hastighet > 30km/tim. 

* Fotgängare/cyklist som har kolliderat med fordon med hastighet > 10km/tim. 

* Person som har fallit från höjd överstigande 3 x kroppslängden. 

* Person som har träffats av penetrerande projektil eller splitter. 

* Person som utsatts för annat penetrerande våld mot huvud, thorax, buk samt 

extremiteter ovanför armbågen respektive knä.  

* Person som har exponerats för tryckvåg efter explosion eller detonation. 

* Person som har varit fastklämd med del eller delar av kroppen under längre tid.  

Ett av de angivna kriterierna räcker för att en skada initialt skall klassificeras som stort 

trauma. 

 

Kriterierna vi har i urvalet av våra informanter är: 

 

* Sjuksköterska med specialistutbildning inom ambulanssjukvård. 

* Sjuksköterskeerfarenhet inom ambulanssjukvård i minst tre år.  

 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan tacka nej eller avbryta utan någon 

förklaring. 

 

Inför intervjun vill vi att du funderar på följande: 

* Hur du ser på information till en traumapatient? 

* Vi kommer be dig beskriva ett tillfälle då du vårdat en traumapatient.  

 

Intervjun beräknas till maximalt två timmar. Materialet i intervjun kommer att bandas 

och skrivas ut. Allt behandlas konfidentiellt och ingen inblandad kommer att kunna 

identifieras.  

Vid frågor som rör intervjun eller vårt examensarbete kontakta oss gärna.  

 

Jenny Josefsson Christian Henriksson  Caroline Ahl 

Tel: xxxxx Tel: xxxxx  Prefekt 

xxxxxx@utb.hb.se xxxxxxx@utb.hb.se  Institutionen för  

    vårdvetenskap 

     Tel: xxxxx 

    xxxxxxxxx@hb.se 
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